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Styrelsemöte
Plats: Studiefrämjandet i Falun
Tid: 18.30 – 21.30
§ 76

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till styrelsearbetet.
§ 77

Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och två nya ärenden anmäldes under Övrigt
- Remiss från Hs om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt.
- Deltagande vid Jaktmässa i Sälen.
§ 78

Val av justerare att jämte ordf. justera protokollet

Justerare valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 79

Föregående protokoll

Protokoll från Årsmötet, Konstituerande sammanträdet samt möte 2015-04-20 gicks igenom.
Ordförande berättade att han skickat ut en förfrågan/inbjudan om samarbete till ras – och
jakthundsklubbar i regionen, men hittills bara fått in ett svar. Han informerade också om att ett
svar på remissen ang. regelrevidering har inlämnats av avdelningen. Mötet fann att ett textfel
insmugit sig i protokoll 5/2015. Detta korrigeras i originalet. Kassören meddelade att han hade
några synpunkter vad gällde skrivningen för kassörens arbetsuppgifter.
Styrelsen beslöt att, efter gjord korrigering, läggs protokollen till handlingarna och att
Arbetsordningen korrigeras utifrån kassörens påpekanden varefter den fastställs.
§ 80
-

-

-

Rapporter
Sekreteraren
Avd.sekr. informerade om att Hs svarat på vår förfrågan och säger att medlemskapet
följer den mantalsskrivningsadress man har och att man allstå inte själv kan välja vilken
avdelning man vill tillhöra. Detta med anledning av en förfrågan från en som sommarbor
i Dalarna och velat delta i vårt KM. Mötet kom fram till att årets KM inte utlysts som ett
Öppet KM, varför det inte är möjligt att säga ja till ett deltagande i år.
Rekommendationen från styrelsen är att man till kommande år arrangerar ett Öppet
KM så att fler kan få delta. Dock är det bara dalamedlemmar som kan utses som
klubbmästare.
Kassören
Avd.kassören meddelar att han nu gör en redovisning efter resultatenheter. Listor över
vilka dessa enheter är skickar han ut via mail till styrelsens ledamöter. Han konstaterade
att det varit mycket utgifter under Personal och att detta beror på hotell och resor i
samband med funktionärsträffen. Övriga poster visar hittills på ett +/- 0 resultat.
Jaktansvarig
Jaktansvarig berättade att det har kommit in få anmälningar till Älvdalsprovet, men att
till övriga prov är det bra med anmälningar. KM har hittills 31 anmälningar. Han
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berättade vidare att det varit två uttagningsträningar till LagSM och att det börjar se
klart ut med vilka hundar som ska få vara med.
Viltspår
Viltspårsansvarig har låtit meddela att Dalarna har fått en ny viltspårsdomare i.o.m. att
en i viltspårskommittén nu är färdig med utbildningen.
Utbildning
Utbildningsansvarig berättade att kurserna rullar på enligt plan. En kurs har som tidigare
meddelats inte blivit av p.g.a. för få anmälda deltagare. Allmänna träningar i Kuså är på
G. Hon och jkatansv. konstaterade att det är viktigt att få till en utbildning i SSRK-Prov
och fann att en lämplig tid bör vara till hösten/vintern.
Utställning
Utställningsansvarig meddelade att vi förmodligen inte har tillgång till Körhuset i Rättvik
för vår utställning 2016 och att hon nu letar efter alternativ lokal.
Kalender för SSRK Dalarna

Styrelsen framförde önskemål om att en kalender bör tas fram, där resp. verksamhetsområde
noterar vilka aktiviteter som är inplanerade i regionen och i närområdet.
Styrelsen uppmanar var och en att skriva ner dessa uppgifter, så att de kan föras in i en för
SSRK Dalarna gemensam digital kalender.
§ 82

Styrelsens planeringskalender

Styrelsen diskuterade hur ofta och när det kan vara lämpligt att styrelsen träffas. Man kom fram
till att det verkar vara rimligt att träffas 6 gånger/år förutom Årsmöte och ett konstituerande
sammanträde.
Styrelsen beslöt att man siktar på att ha möten i januari, mars, maj, augusti, oktober och
december. Förslaget är att man har möte första måndagen i månaden det första halvåret och
sedan, i möjligaste mån, den sista måndagen i månaden under den sista halvan av året.
§ 83

25-årsjubileum

Styrelsen fann att det inte är möjligt att genomföra en aktivitet typ Familjedag redan i juni/juli.
Det får bli till hösten. Några förslag till Profilprodukter för jubileét presenterade; Keps, T-shirt
och porslinsmugg. Styrelsen kom fram till att det mest tilltagande var en Keps med
jubileumsloggan. Ansvarig fick i uppdrag att kolla mer hur det skulle vara möjligt att beställa
muggar och vad kostnaden skulle bli för ev. efterbeställning. En ledamot åtog sig att börja
fundera på en lämplig dag för jubileumsaktiviteten och försöka var lite samordnare. När det
gäller Lag-SM så ser styrelsen gärna att lagmedlemmarna har en enhetlig klädsel och
Jaktansvarig fick i uppdrag att titta på detta.
Styrelsen beslöt att bordlägga resten av diskussionen kring jubileumsaktiviteten.
§ 84

Fullmäktige 2015

Styrelsen gick igenom de motioner som kommer att tas upp under Fullmäktige och
avdelningens representanter fick en samlad bild av vad styrelsen anser i de olika frågorna.
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Hemsidan

Webbmaster meddelar att nu kommer ytterligare en ledamot att lägga in material och arbeta
med Hemsidan.
Styrelsen beslöt att en digital Kalender ska läggas ut på Hemsidan och att det är Webbmaster
och avdelningssekreteraren som håller den uppdaterad.
§86

Facebook

Styrelsen diskuterade Facebook och konstaterade att det är viktigt att vi förmedlar en positiv
och konstruktiv andan. Våra sidor är enbart till för att lägga ut information om aktiviteter och
annan viktig information. Styrelsens sida kan också användas för enklare kommunikation t.ex.
när någon behöver ha ett snabbt förstahandsbesked i någon fråga. FB ska inte vara ett
diskussionsforum där det framförs åsikter och tyckanden. Om styrelsen har synpunkter eller vill
uttrycka en personlig åsikt i något ärende görs detta inte på Facebook (inte ens den slutna
styrelsesidan) utan de får riktas direkt till berörda - personligt via telefon eller i ett möte.
Positiva reaktioner från t.ex. kursdeltagare är dock OK, men otrevliga inlägg kommer att tas
bort direkt.
§ 87

Medlemsvård.

Den PM som presenterats inför mötet och som innehöll en rad bra förslag och synpunkter,
hanns inte med vid dagens möte.
Styrelsen beslöt bordlägga ärendet till nästa möte och uppmanade avd.sekr. att skicka ut PM
till resten av styrelsen.
§ 88

Skrivelser

Inga nya skrivelser hade inkommit till dagens möte.
§ 89
-

-

§ 90

Övriga frågor
Hs har skickat ut en remiss om ny policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning
och jakt. Ordf. skickar ut den till styrelsen, varefter ledamöterna skickar sina synpunkter
på remissen via mail till honom.
Ordförande väckte frågan om styrelsen ansåg att vi skulle närvara vid Jaktmässan Sälen
Game Fair den 30 maj. Styrelsen kom fram till att detta inte var något för avdelningen
Hs har tidigare meddelat att man vill ha in namn på ytterligare verksamhetsansvariga.
Utställningsansvarig meddelade att hon kan stå som spanielansvarig också. I övrigt har
vi inga personer som arbetar med resterande frågor, avd.sekr. fick i uppdrag att
meddela Hs detta.
Nästa möte

Styrelsen träffas nästa gång den 17 augusti, kl 18.30 – 21.00 i Falun
§ 91

Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet med att tacka ledamöterna för ett givande och intressant möte.

